
Basisgegevens

Productnaam La William Samuraï

Wettelijke naam pittige geëmulgeerde saus met mosterd, paprika en tomatenpoeder

Functionele naam Saus

Variant pikante kruidige saus

Merk La William

Targetmarket BE

Het verhaal

Ingrediënten

Ingrediënten in tabel

La William; Belgische sauzen sinds 1963

EAN: 05410426005322 (HE) Artikelnummer: 10532 TM: BE 

La William Samuraï 4.9kg 
La William 

Als je Banzaï al te pikant vond, dan heb je onze Samuraï
zeker nog niet geproefd! Zonder twijfel dé pikantste saus
uit het gamma van La William. Deze hete saus met rode
chilipepers moet je gewoon geproefd hebben! Nog een
kleine tip; is de saus toch een beetje té heet? Blus je
mond dan met tomatensap, citroen- of limoensap maar
nooit met water! Samurai is ideaal bij gevogelte zoals
kippenblokjes, kippenreepjes, maar ook bij rood vlees of
frietjes.

Ingrediënten: Sojaolie, water, EIGEELvan scharrelkippen, azijn, MOSTERD (water, azijn, MOSTERDzaad, zout, specerijen), dextrose, specerijen, ui,
tomaat, paprikavlokken, rode bietensap, tomatenpoeder, kruidenextracten, SCHAALDIEREN, VIS, zout, aroma's (SELDERIJ), TARWEmeel,
maïszetmeel, gistextract, zonnebloemolie, suiker, maltodextrine, glucosestroop, kleurstoffen (paprika-extract, carotenen), voedingszuur
(citroenzuur), conserveermiddel (sorbinezuur), antioxidant (calciumdinatriumEDTA). 

Is geproduceerd in een bedrijf waar ook gerst, tarwe, rogge, schaaldieren, eieren, vis, soja, melk, mosterd en selderij verwerkt worden
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Herkomst

Land van herkomst België

Land van productie België

Voedingswaarde

Product

 Per 100 (ml)

Energie ± 2638 kJ

Energie ± 641 kcal

Vetten ± 69 g

Waarvan verzadigde vetzuren ± 11 g

Waarvan enkelvoudig onverzadigde
vetzuren

± 18 g

Waarvan meervoudig onverzadigde
vetzuren

± 40 g

Koolhydraten ± 2.9 g

Waarvan suikers ± 2.2 g

Vezels ± 0.6 g

Eiwitten ± 1.1 g

Zout ± 1.9 g

Allergenen
Z = zonder , M = met, K = kan sporen bevatten, O = niet aangeleverd

Wettelijke allergenen

glutenbevattende granen M amandelen Z

tarwe M hazelnoten Z

rogge K walnoten Z

gerst K cashewnoten Z

haver Z pecannoten Z

spelt Z paranoten Z

khorasantarwe Z pistachenoten Z

schaaldieren M macadamianoten Z

ei M selderij M

vis M mosterd M

pinda's Z sesam Z

soja M sulfiet (E220 - E228) K

melk K lupine Z

noten Z weekdieren Z
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Bewaarcondities

Traject Bewaarconditie Temperatuur (°C) Periode

af productie koel / droog 3°C - 22°C 4 maand(en)

Opmerking:

ontvangst grossier koel / droog 3°C - 22°C 2 maand(en)

Opmerking:

Algemene opmerking bij alle
bewaarcondities

Conserveringsmethode

Gebruiksinstructies op etiket

Bewaarinstructies op etiket ongeopend: bewaren bij min. 3°C en max. 22°C. Na opening: gebruiken binnen de week of koel
bewaren (max. 7°C) en gebruiken binnen de maand

Type houdbaarheidsdatum

Locatie houdbaarheidsdatum op
verpakking

Links

Website La William (Website)

Facebookpagina professionals (Website)

Facebookpagina (Website)

Logistiek

Logistieke hiërarchie

Handelseenheid - 05410426005322 - La William Samuraï 4.9kg
Pallet - La William Samuraï 4.9kg
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Logistieke details

Handelseenheid

Artikelnaam La William Samuraï 4.9kg

Korte naam La William Samuraï 4.9kg

EAN 05410426005322

Artikelnummer fabrikant 10532

Intrastat-code 21039090

EG-nummer

Verpakking (LxBxH) emmer (23.9cm x 16.8cm x 22.4cm)

E-teken Ja

Netto inhoud 5 l

Netto gewicht 4.9 kg

Bruto gewicht 5.1 kg

Uitlekgewicht

Aantal porties in verpakking

Minimaal aantal porties in verpakking

Maximaal aantal porties in verpakking

Pallet

Pallet (Pallet + belading) (DxBxH) euro pallet (120cm x 80cm x 85cm)

Netto gewicht

Bruto gewicht 665 kg

Aantal kleinere eenheden op deze pallet 125

Dozen per laag 25

Aantal lagen op pallet 5

Contactgegevens

Contactgegevens La William
Blauwenhoek 41, B1840, Londerzeel

Consumenten service
sales@lawilliam.be

Specificatie laatst gewijzigd op 2020-07-15 door de producent.

Heb je vragen? Wil je meer weten over PS in foodservice? Stuur een mail naar info@PSinfoodservice.com of ga naar www.PSinfoodservice.com
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Artikelnummer: 10532     EAN: 05410426005322

La William Samuraï 4.9kg

Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer.

2020-10-15 4 / 4
Powered by 

mailto:info@PSinfoodservice.com
http://www.psinfoodservice.com
https://permalink.psinfoodservice.nl/prod/documents/standards/Disclaimer.pdf

